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Opfokstation voor Friese hengsten in Strijensas

Raepshille voor puberende paarden
Tekst en fotografie: Marja Visscher

In de gezellige woonkeuken van de Albert Hoeve aan de Buitendijk in Strijensas is de kleine mevrouw Schrauwen 
(6 jaar), die op woensdagmiddag nu eenmaal vrij van school is, klaar voor het interview. Ze lacht haar nog niet 
gewisselde lege mondje bloot en legt haar handjes op de rand van de tafel. Wat haar betreft mag ik mijn vragen 
afvuren. De kleine meneer Schrauwen (4 jaar) speelt ondertussen met zijn tractoren in de gang en vraagt stoer aan 
zijn vader wanneer ze gaan ‘schudden’. Waarmee hij het pas gemaaide weiland bedoelt. ‘Ik ken ze allemaal bij 
naam’, zegt de kleine mevrouw Schrauwen gedecideerd, wanneer er even over en weer gekletst wordt. ‘En toen er een 
veulentje werd geboren mocht ik uit bed.’ Antoinette en Arjen Schrauwen kijken elkaar aan, wat hun dochter betreft 
is de ‘boeren’ toon gezet. We komen tenslotte om over al die mooi jonge Friese hengsten te praten. De kleine mevrouw 
Schrauwen houdt ons wel bij de les!

Antoinette en Arjen wonen met hun kin-
deren Marissa en Cees nog niet zo heel 
lang op de boerderij. In 2004 ruilden zij 

met Antoinettes ouders. ‘Zij naar Klaaswaal 
en wij naar hier. Alweer de derde generatie’, 
vertelt Antoinette wiens opa en oma op de 
boerderij zijn begonnen. Arjen bewerkt met 
behulp van zijn schoonvader Toon Boer de 
60 ha akkerbouw, vooral graan en aardappelen. 
‘Maar omdat een deel van de grond die wij 
bewerkten onteigend werd om er ‘natuur’ van 
te maken, moesten wij een andere bron aan-
boren om het hier allemaal rendabel te kunnen 
houden. We kwamen toen op het idee om een 
opfokstation voor jonge Friese hengsten te be-
ginnen. Na een haalbaarheidsonderzoek bleek 
dat er in deze regio niets was op dit gebied, 
althans niet specifiek voor Friese hengsten. 
Tot nog toe moest men in deze omgeving voor 
dit doel naar Friesland reizen,’ aldus Arjen. 
De klanten van Raepshille, genoemd naar 
de polder, komen voor het grootste gedeelte 

uit Zuid-West Nederland. Antoinette: ‘Wan-
neer de hengsten zo’n vier maanden oud zijn, 
komen ze vaak al naar hier en blijven veelal 
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tot ze een jaar of drie zijn.’ Marissa: ‘Wanneer 
er eentje weggaat, ben ik altijd erg verdrietig 
hoor. Dan moet ik er echt van huilen.’ Ze 
kijkt er plotseling heel ernstig bij. ‘Je gaat er 
wel heel veel van houwen, hoor!’ vertrouwt 
ze me toe. Antoinette knikt bevestigend. Ze 
is er inderdaad heel erg mee bezig. ‘Wanneer 
mama ze roept luisteren ze niet altijd, maar 
naar mij wel.’ Een klein triomfantelijk lachje. 
De kleine mevrouw Schrauwen weet waar ze 
over praat. Antoinette: ‘We zijn in 2004 met 
het opfokstation gestart. Daarvoor hebben we 
de landbouwschuur die aan het huis grenst 
helemaal verbouwd. De koelcellen hebben we 
eruit gehaald en er vier grote groepsstallen van 
gemaakt. Het zijn kuddedieren die graag bij 
elkaar staan, vandaar. Ook in een aangrenzen-
de schuur hebben we nog twee groepsstallen. 
Daarnaast nog een kleine ziekenboeg, mocht 
dat nodig zijn en een gedeelte waar onze eigen 
merries kunnen bevallen. In het totaal kunnen 
we zo’n 45-tal hengsten kwijt.’ Momenteel 
hebben zij er 30 in verschillende weiden lopen. 

Over het waarom hun klanten een jonge 
hengst naar hen toe brengen, zegt Antoinette: 
‘Zo’n veulentje is leuk, maar na een aantal 
maanden gaat het dier zich vervelen, het kan 
zijn energie niet kwijt. Na te zijn afgespeend 
staat het moederziel alleen in een stal. Dat is 
vaak funest, het dier wordt onhandelbaar. Op 
dat moment belt een eigenaar met de vraag of 
wij hem willen opnemen. Bij ons komt hij in 
zijn eigen leeftijdsgroep terecht en is vervol-
gens nooit meer alleen. Hij kan bij ons blijven 
tot hij drie jaar oud is. Op deze wijze maken 
ze een natuurlijke ontwikkeling door en kun-
nen heerlijk met elkaar dollen! Ze krijgen bij 
ons de kans om op te groeien tot een sociaal 
en lichamelijk gezond dier.’
Op stal, maar ook in weiden die rondom 
de boerderij liggen, leven zij temidden van 
leeftijdsgenoten. Ze staan van oktober tot eind 
april in een ruime loopstal waar ze naar be-
hoefte de hele dag door kuilgras kunnen eten. 
In de ochtend en avond worden ze gevoerd 
met brokken. ‘Elke dag, onder alle weersom-
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standigheden, gaan ze een poos de buitenbak 
in. Lekker spelen en uitrazen. Daarna willen ze 
eigenlijk uit zichzelf weer naar binnen’, aldus 
Arjen. In de zomer staan ze op heel geschikte 
weiden op goede grond en worden regelma-
tig omgeweid. De paarden lopen in een voor 
het publiek afgesloten gebied in één van de 
mooiste polders van de Hoeksche Waard. ‘Bij 
jonge hengsten is het net als bij kinderen heel 
belangrijk wat ze eten. Zij groeien in de eerste 
2,5 jaar van hun leven geweldig. Voor veulens 
is het belangrijk dat ze verantwoord groeien. 
Wij laten het kuilgras dan ook altijd bemonste-
ren en beschikken over eigen gras waarvan we 
precies weten met welk soort het is ingezaaid 
en hoe de bemesting is geweest. Eigenlijk zijn 
we, op de brok na, zelfvoorzienend’, vertelt 
Arjen, die zelf via cursussen leerde om de 
hoeven te bekappen. Ook het ontwormen ge-
beurt in eigen huis. Verder worden zij terzijde 
gestaan door drie bekwame dierenartsen. Ze 
beschikken zelfs over een huisapotheek voor 
eerste hulp. 
Niet veel later laat de familie Schrauwen mij 
de stallen zien en het zojuist geboren veulen 
van één van de twee eigen merries. ‘De andere 
zal niet lang meer op zich laten wachten. 
Daar fokken we op kleine schaal mee’, zegt 

Antoinette. Arjen en Cees gaan met de trekker 
naar de weide om het gras te ‘schudden’ en 
wij, meiden, stappen in de auto om naar de 
weiden te rijden. De hond Skippy in de open 
bak achterop. Terwijl krijg ik een kleine cursus 
paardenopvoedkunde van Marissa. Wanneer 
we heerlijk door de weiden lopen, duikt de 
hond het water van de grienden in en babbelt 
Marissa honderduit. Het kind geniet zichtbaar 
als ze me aankijkt en zegt: ‘Wat wonen wij 
mooi, hè?’ Ik kan het alleen maar ademloos 
beamen. In de verte krijgen de Friese jongens 
ons in de gaten. De grond trilt onder hun 
enorme hoeven wanneer ze in galop naar ons 
toe komen denderen. Maar Antoinette hoeft 
maar even haar hand op te lichten en de paar-
den blijven in een kringetje op kleine afstand 
van ons staan. Nieuwsgierig, dat wel, zeker 
naar het fototoestel. Sommige heren flirten en 
snuiven. Ik voel me een schoolfotograaf tegen-
over een stel jonge pubers! ‘Kijk’, zegt Marissa 
en wijst, ‘die daar dat is nummer 5. Hoe ik dat 
weet, nou gewoon omdat hij een wit kolletje 
heeft. Maar nr. 6, Binse is de allerliefste.’ Ze 
gaat op haar tenen staan en kriebelt hem op de 
borst.


